Protokoll
Sammanträdesdatum

Regionstyrelse

2019-10-16

Plats och tid
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Beslutande ledamöter

Eva Lindberg (S) (ordförande)
Marie-Louise Dangardt (S) (vice ordförande)
Patrik Stenvard (M) (2:e vice ordförande)
Tommy Berger (S)
Magnus Svensson (C)
Richard Carlsson (SD)
Liz Zachariasson (SD)
Hans Backman (L)
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Marcus Gard (S) ersätter Karin Jansson (MP)
Kristina Sjöström (V)
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Marie Frestadius (S)
Einar Vängmark (S)
Linda Elgestad (M)
Håkan Rönström (M)
Fredrik Hellberg (SD)
Yvonne de Winter (SVG)
Daniel Persson (SD)

Övriga närvarande

Ann Vestholm (Nämndsekreterare)
Johan Färnstrand (Regiondirektör)
Christian Lundback (Kanslidirektör)
Linda Sjödin (Kommunikationsdirektör)
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Kennet Nilshem (C) (Regionfullmäktiges ordförande)
Lars Langeborg (V) (Regionfullmäktiges vice ordförande)
Hampus Forsmark (S) (Politisk sekreterare)
Anders Hällbom (MP) (Politisk sekreterare )
Lisa Holmberg (V) (Politisk sekreterare)
Martin Eriksson (C) (Politisk sekreterare)
Camilla Strömberg (M) (Regionråd)

Utses att justera

Henrik Olofsson (SVG)

Justeringens plats och tid

Regionkontoret , 2019-10-23 00:00

Protokollet omfattar

§159
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§159

Beslut - Remisskrav för vissa tillstånd (RS 2019/1597)
Beslut

Regionstyrelsen föreslår att regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Att remisskrav införs från 2020-01-01 för neuropsykiatriska utredningar som utgör en
fristående vårdtjänst.

Reservationer

Patrik Stenvard (M), Henrik Olofsson (SVG), Jennie Forsblom (KD), Richard Carlsson (SD)
och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig skriftligt mot beslutet med följande lydelse: "Vi
uppfattar att majoriteten med detta beslut försöker hindra patienter att söka sig till privata
vårdgivare. Då vi idag har långa köer till BUP kommer detta beslut att förvärra situationen
Vi värnar patientens möjlighet att söka vårdgivare, vilket är en laglig rätt man har. Vi saknar
en tydlig konsekvensbeskrivning för hur detta kommer påverka patienter som behöver vård
därför kommer vi att kämpa med alla tillbuds stående medel för att säkerhetsställa att även
Gävleborgarna har den rätten!"
Richard Carlsson (SD) och Liz Zachariasson (SD) reserverar sig muntligt mot beslutet till
förmån för Stenvards yrkande.

Hans Backman (L) reserverar sig mot muntligt mot beslutet till förmån för sitt egna yrkande.

Sammanfattning

För att öka patientsäkerheten föreslår hälso- och sjukvårdsförvaltningen att remisskrav införs
för neuropsykiatriska utredningar som utgör en fristående vårdtjänst.
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Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionstyrelsen/regionfullmäktige ska besluta följande.

1. Att remisskrav införs från 2020-01-01 för neuropsykiatriska utredningar som utgör en
fristående vårdtjänst.

Yrkanden

Patrik Stenvard (M) yrkar i första hand tilläggsattsatserna: att patientens möjligheten att
skriva egen vårdbegäran till privata utförare fortsättningsvis ska gälla samt att patientens
möjligheter att välja vårdgivare inom det fria vårdvalet inom öppen specialistvård inte
påverkas av detta beslut. Vidare yrkar Patrik Stenvard att om tilläggsattsatserna faller yrkar
Stenvard avslag till hälso-och sjukvårdsnämndens förslag till beslut.
Richard Carlsson (SD), Henrik Olofsson (SVG) och Jennie Forsblom (KD) stödjer Stenvards
yrkande.
Hans Backman (L) yrkar avslag till ordförandens förslag.

Propositionsordning

Ordförande ställer först proposition på ordförandens förslag och finner att regionstyrelsen
beslutar enligt ordförandens förslag. Därefter ställer ordförande proposition på bifall eller
avslag till Patrik Stenvard (M) m.fl. yrkande och finner att regionstyrelsen beslutar att avslå
Stenvard yrkande.

Expedieras till

Regionfullmäktige

Beslutsunderlag
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Remisskrav för vissa tillstånd
§161 HSN Remisskrav för vissa tillstånd - BESLUT
Redovisning av regionernas krav på remiss i öppen vård - uppdatering augusti
2019(318441) (0)_TMP
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